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APRESENTAÇÃO 

 

É uma satisfação contar com sua participação no 88º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO – ENIC 2016, que será realizado no período de 11 a 13 de maio de 2016, no 

Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em Foz do Iguaçu, Paraná. 

Este Manual de Orientação ao Expositor é uma importante ferramenta de trabalho, elaborado 

visando garantir o sucesso do evento e facilitar a sua participação, esclarecendo procedimentos 

operacionais, administrativos e técnicos. 

Recomendamos que leia todos os itens com atenção, principalmente os prazos estipulados para 

entrega de formulários e projetos.  

É de suma importância que todas as empresas expositoras transmitam a seus prestadores de 

serviços o conteúdo deste manual, bem como as regras preestabelecidas, de modo a assegurar 

que a participação no evento atenda às expectativas. 

Agradecemos e desejamos excelentes negócios a todos! 

 

Comissão Organizadora  

SINDUSCON/PARANÁ OESTE 
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DADOS DO EVENTO 

 

 
88º Encontro Nacional da Indústria da Construção – ENIC 2016 
PERÍODO: 11 a 13 de maio de 2016 
SITE: www.cbic.org.br/enic 
 
 
 
Local: 
Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention 
Av. Costa e Silva, 3500 – Alto do São Francisco  
CEP: 8563-000 – Foz do Iguaçu – Paraná  
Tel.: (45) 2102-3000 | www.recantocataratasresort.com.br | eventos@recantocataratasresort.com.br 

 
 
Promoção: 
SINDUSCON/PARANÁ-OESTE – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná 
Av. Assunção, 690 – Alto Alegre 
CEP: 85805-030 – Cascavel – Paraná  
Tel.: (45) 3226-1749 | www.sindusconoestepr.com.br | sinduscon@sindusconoestepr.com.br 

 
 
Secretaria Executiva / Atendimento ao Expositor: 
Celebra Administração de Eventos Ltda. 
Av. Juscelino Kubitschek, 3705 – Vila Portes  
CEP: 85865-000 – Foz do Iguaçu – Paraná  
Tel.: (45) 3528-6700 | www.celebraeventos.com.br | secretariaenic@celebraeventos.com.br / 
expoenic@celebraeventos.com.br 

 
 
Montadora Oficial: 
Stand Solutions - F.E.A. Estandes e Eventos Ltda.  
Rodovia das Cataratas, 3527 - Carimã  
CEP: 85853-000 – Foz do Iguaçu – Paraná 
Tel.: (45) 3529-0011 | www.standsolutions.com.br | comercial@standsolutions.com.br 
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INFORMAÇÕES GERAIS E CRONOGRAMA 
 

Programação Resumida 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

11/05 

(Quarta-feira) 

10h às 20h Credenciamento 

15h às 17h Reunião Conselho de Administração da CBIC 

20h30 Solenidade de Abertura 

12/05 

(Quinta-feira) 

08h às 18h Atendimento Secretaria Executiva 

09h30 às 12h30 Painel 1 

14h às 18h Reuniões das Comissões e Fóruns 

20h30 Atividade Social 

13/05 

(Sexta-feira) 

08h às 18h Atendimento Secretaria Executiva 

09h30 às 12h30 Painel 2 

14h às 18h Reuniões das Comissões e Fóruns 

21h Festa de Encerramento 
 

Formulários e Prazos 
ITEM DATA HORÁRIO 

Prazo final para envio do FORMULÁRIO V – TERMO DE AUTORIZAÇÃO – 

MONTADORA NÃO OFICIAL e projeto arquitetônico ** 
11/04 18h 

Prazo final para envio do FORMULÁRIO I - TERMO DE RESPONSABILIDADE* 25/04 18h 

Prazo final para envio do FORMULÁRIO II – CREDENCIAMENTO DE EXPOSITORES * 25/04 18h 

Prazo final para envio do FORMULÁRIO III - CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES 

(SERVIÇOS DE APOIO) * 
25/04 18h 

Prazo final para envio do FORMULÁRIO IV - SOLICITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E KVA EXTRA** 25/04 18h 

Período para recebimento de materiais para as pastas *** 04 a 06/05 08h as 18h 
Período para recebimento de materiais para o estande *** 04 a 10/05 08h às 18h 

 

Montagem, Realização e Desmontagem 
ITEM DATA HORÁRIO 

Montagem (montadora oficial) 09 e 10/05 08h as 18h 

Montagem (demais montadoras) 
09/05 

10/05 

11h as 18h 

08h as 18h 

Decoração dos estandes – Expositor 11/05 10h as 16h 

Atendimento ao Expositor - Entrega das credenciais 10 a 13/05 08h as 18h 

Horário de funcionamento da EXPOSIÇÃO 
11/05 

12 e 13/05 

20h as 01h 

08h as 18h 

Retirada de materiais (Expositores)  13/05 20h30 as 24h 

Desmontagem geral 14/05 08h as 12h 
 

* Envio para Celebra Eventos – e-mail expoenic@celebraeventos.com.br 
** Envio para a Montadora Oficial: A/C Cecília – e-mail comercial@standsolutions.com.br 
*** Envio para Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention – A/C Departamento de Eventos – Av. 
Costa e Silva, 3500 – Alto do São Francisco – CEP: 8563-000 – Foz do Iguaçu – Paraná  

 

mailto:exposngb@celebraeventos.com.br
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REGULAMENTO GERAL E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

O Manual do Expositor é parte integrante e complementar de todo e qualquer contrato (venda, utilização 
de áreas, etc.) assinado entre a organização e os expositores, sendo em todo referido, obrigado de pleno 
direito às partes, sucessores e prepostos. 
 

O desconhecimento das normas aqui estabelecidas não exime o expositor e seus contratados (montador, 
decorador, subcontratado e demais pessoas envolvidas com o evento) das penalidades, multas, sanções 
e responsabilidades previstas neste Manual, que, ocorrendo, são assumidas pelo expositor e seu 
preposto, seja qual for a natureza, solidariamente e independentemente da ordem da nomeação. 

 
1. Entrega do estande ao expositor 
 

A área demarcada para montagem será entregue pela Montadora Oficial para as demais montadoras 
contratadas no dia 09/05/2016, as 10h. 
 

As montadoras deverão entregar o estande pronto para o expositor no dia 11/05/2016, as 10h. 

 
2. Redistribuição de áreas 
 

Havendo algum impedimento de ordem técnica, a organização poderá redistribuir a posição das áreas 
locadas ou setores, respeitando-se as dimensões e características estabelecidas no Contrato de 
Patrocínio. 

 
3. Entrada e saída de materiais 
 

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 
 

A emissão de Notas Fiscais de Demonstração para transporte do material deverá ser feita no Nome (Razão 
Social) e CNPJ do próprio expositor. 
 

No corpo da NF deverá constar a observação do que serão materiais para demonstração, citando o nome 
do evento e seu período de realização, bem como, quantidade de mercadorias, valor unitário e valor total 
da remessa. O 88º ENIC e o Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, em nenhuma hipótese, 
emitirão nota fiscal de retorno de demonstração, por isso, no envio das mercadorias, não usar os CNPJs 
ou nomes do evento ou hotel como destinatário. Mercadorias que chegarem e que não cumprirem essas 
orientações, poderão ter seu recebimento negado. Em caso de dúvidas na emissão da Nota Fiscal, 
consulte seu contador. 
 

Todos os materiais enviados pelo expositor deverão ser, na parte externa de sua embalagem, claramente 
identificados, o nome do evento, o nome do expositor e se são destinados à PASTA DO PARTICIPANTE ou 
ao ESTANDE. Os materiais que não seguirem essas orientações poderão não ser recebidos, ou, se 
recebidos, não serão colocados no kit do participante, visto que apenas os pacotes identificados para este 
fim serão abertos pela equipe de montagem dos kits. 
 
Os materiais deverão ser enviados para o seguinte endereço:  
RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT & CONVENTION 
A/C Departamento de Eventos 
Av. Costa e Silva, 3500 – Alto do São Francisco | CEP: 8563-000 - Foz do Iguaçu – Paraná  
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* Recebimento de materiais a partir do dia 04/05/16. O prazo final para recebimento será dia 06/05 para 
materiais à serem colocados dentro das pastas dos participantes e dia 10/05 para materiais à serem 
expostos no estande. 

 
4. Estacionamento – acesso de veículos de carga e descarga  
 

O hotel disponibiliza de uma área delimitada para os participantes, administrada e explorada exclusiva e 
diretamente pelo Departamento de Eventos, mediante cobrança de taxa, conforme especificado abaixo: 

 Meio período (até 4 horas): R$ 8,00 
 Período integral (até 8 horas): R$ 15,00 
 Pernoite: R$ 100,00 
 

OBS¹: A tolerância para entrada e saída sem cobrança de taxa é de 30 minutos; 
OBS²: Participantes hospedados no resort estarão isentos da cobrança de taxa de estacionamento 
durante o período de sua hospedagem.  

 

A entrada e saída de materiais para montagem e desmontagem deverá ocorrer conforme cronograma, 
sob supervisão de funcionário responsável do hotel, através da porta de acesso ao centro de convenções. 
Qualquer necessidade de montagem fora dos horários estabelecidos ou necessidade da permanência de 
caminhões, carretas e similares no estacionamento, deverá ser solicitada a autorização da organização do 
evento, mediante pagamento de taxa correspondente.  
 

 
5. Montagem 
 

A área de exposição estará aberta para montagem dos estandes a partir do dia 09/05/2016, as 08h, 
exclusivamente para a montadora oficial. Para montadoras credenciadas, a partir das 11h. A montagem 
da decoração, ambientação e instalação de produtos por parte dos expositores será no dia 11/05/2016, 
das 10h as 16h00. 
 

Montadoras não-oficiais deverão ser credenciadas previamente para garantir o acesso ao local do evento. 
Este credenciamento deverá ser realizado através do Formulário III – Credenciamento de Fornecedores 
(Pág. 18) e encaminhado para o e-mail expoenic@celebraeventos.com.br. É também indispensável o 
preenchimento do Formulário V – Termo de Autorização – Montadora Não Oficial (Pág. 20), e encaminhá-
lo, juntamente com o projeto arquitetônico do estande e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
para o e-mail comercial@standsolutions.com.br. 
 

 
6. Acesso de pessoas 
 

Não serão permitidos o acesso e a permanência de pessoas na área de exposição fora do período de 
funcionamento da EXPOSIÇÃO do 88º ENIC, sem prévia autorização dos organizadores. 
 
7. Credenciamento 
 

O expositor e os fornecedores só terão acesso ao evento para execução dos serviços e participação se 
estiverem utilizando a credencial de identificação. 
 

As credenciais são pessoais e intransferíveis, e deverão ser solicitadas através do FORMULÁRIO II (pág. 
17), que deverá ser preenchido e encaminhado ao e-mail expoenic@celebraeventos.com.br até o dia 
24/04/2016.  
A credencial de expositor e fornecedor não inclui material do participante.  
 

mailto:exposngb@celebraeventos.com.br
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A entrega das credenciais será realizada de 10 a 13/05/2016, das 08h as 18h, no guichê de Atendimento 
ao Expositor. 
 

As inscrições plenas concedidas por contrapartida ao Contrato de Patrocínio, e que incluem todos os 
materiais fornecidos aos participantes, deverão ser realizadas através do site do evento 
(www.cbic.org.br/enic/index.php?pagina=nav/inscricao). O boleto bancário gerado automaticamente 
deverá ser desconsiderado. Após realizadas as inscrições de acordo com a cota estabelecida, uma 
listagem com os nomes dos inscritos deverá ser enviada para o e-mail 
secretariaenic@celebraeventos.com.br para conferência e validação da isenção. As credenciais de 
inscrição plena deverão retiradas na Secretaria do Evento, no dia 11/05, das 10h às 18h ou nos dias 12 e 
13/05, das 08h às 18h. 
 

Em caso de escolha de fornecedores que não os oficiais do evento, o credenciamento dos mesmos deverá 
ser realizado através do preenchimento do FORMULÁRIO III (pág. 18) e envio para o e-mail 
expoenic@celebraeventos.com.br até o dia 25/04/2016. 
 

A entrega das credenciais de montagem para funcionários de Montadoras Não Oficiais será realizada no 
dia 09/05/2016 pela Coordenadora de Eventos da Celebra Eventos que estará acompanhando a 
montagem a partir das 08h. 

 
 
8. Operação da feira 
 

8.1 Funcionamento do estande 
 

O expositor deverá utilizar o seu estande somente para a finalidade de expor seus produtos e/ou serviços, 
mantendo, durante todo o período de funcionamento do evento, pessoal qualificado e habilitado para a 
sua completa operação.  

 
8.2 Responsabilidade 
 

O expositor é o único responsável pelo seu estande no evento. O 88º ENIC se exime de toda e qualquer 
responsabilidade por danos, furtos ou quaisquer prejuízos causados a pessoas ou produtos, durante o 
período integral de realização da EXPOSIÇÃO, motivados por incêndio, faíscas elétricas, tempestades, 
explosões, inundações, umidade geral, falhas ou interrupção de energia elétrica.  
 

Em caso de exposição de equipamentos que necessitem ser mantidos em funcionamento, é obrigatporia 
a instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndio em número e capacidade adequados 
ao tamanho do local e natureza do material exposto, de acordo com a legislação vigente. 
 

A responsabilidade civil, criminal e perante os consumidores é, inteiramente, de cada expositor, ficando 
o mesmo, encarregado de manter segurança e/ou funcionários em seus estandes enquanto os materiais 
não forem retirados na sua totalidade.  
 

Não será permitido transferir total ou parcialmente para terceiros qualquer direito ou responsabilidade 
assumida com relação ao evento. Também não será permitido sublocar ou ceder qualquer parcela ou o 
total da área locada. 
 
 
 
 

mailto:exposngb@celebraeventos.com.br
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8.3 Divulgação e propaganda 
 

As demonstrações e distribuições de brindes, amostras, folhetos, catálogos ou similares aos visitantes, 
deverão ser efetuadas, exclusivamente no interior do estande. Corredores ou áreas de uso comum não 
poderão ser utilizados para este fim. 

Divulgações e propagandas apenas poderão ser realizadas na área externa ou social do Resort, mediante 
autorização da Comissão Organizadora, podendo a solicitação ser passível de cobrança. 
 

Fica a cargo do expositor disponibilizar material promocional para distribuição nos dias de evento.  
 

8.4 Limpeza 
 

É de total responsabilidade do expositor manter o seu estande limpo por todo o período do evento. 
Durante a realização do 88º ENIC, a equipe de limpeza do hotel recolherá o lixo, que deverá estar 
acondicionado em sacos plásticos ao lado de cada estande, ao final de cada dia. 
Todo o lixo deverá ser separado (lixo orgânico e lixo limpo), para facilitar o trabalho de reciclagem. 
 

O promotor responsabiliza-se por manter as áreas de circulação limpas durante o funcionamento do 
evento. Em nenhuma circunstância, mesmo em sacos plásticos, os detritos poderão ser colocados em vias 
de circulação. 
 

 

8.5 Atendimento médico 
 

Haverá um ambulatório para atendimento emergencial durante todo o evento  
 

8.6 Alimentos e bebidas 
 

Quando houver o fornecimento de alimentos e bebidas, estes serviços deverão ser contratados 
exclusivamente com o Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. Degustações e demonstrações 
de produtos alimentícios não serão permitidas sem a prévia autorização da Comissão Organizadora.  

 
9. Orientações Gerais 
 

9.1 Segurança do evento/estande 
 

A empresa expositora é responsável pela contratação do serviço de segurança para o seu estande. O 88º 
ENIC não se responsabilizará por ocorrências de furtos, roubos ou outros fatos que causem danos a 
pessoas e ao patrimônio de qualquer espécie nas dependências do estande.  
O expositor assume, perante a realizadora, inteira responsabilidade pelos atos praticados por seu 
contratado dentro do recinto do evento. 
 

Atenção: Aconselhamos que pequenos objetos, materiais de consumo e equipamentos de valor sejam mantidos em 
armários com chave após o término de cada dia do evento. Recomendamos redobrar a atenção a todos os seus 
objetos pessoais quando estiver no pavilhão, especialmente laptops, câmeras digitais e celulares. Mantenha-os sob 
sua observação constante e em local seguro.  
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9.2 Seguro do estande 
 

Caso julgue necessário, cada expositor é responsável pela contratação de seguro de suas mercadorias, 
materiais e equipamentos utilizados para decoração e exposição, com cobertura de prejuízos com 
montagem especial, móveis, produtos, equipamentos e pessoas contratadas. 
 

 

9.3 Imposto sobre serviços – ISS 
 

Conforme previsto na Lei Complementar 116/2003, Art. 3º, Item II, o ISSQN é devido no local da prestação 

do serviço. Portanto, na emissão da nota fiscal, o imposto deverá ser retido e recolhido pelo contratante, 

conforme alíquota vigente. Caso a empresa contratada, seja Optante pelo Regime do Simples Nacional, 

deverá consultar o seu contador para informar a alíquota em que está enquadrada. 
 

9.4 Trabalho de menores 
 

Conforme Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 
1.993, sob a nova redação da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, não é permitida a contratação de 
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não é permitido empregar menor de 16 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
 

Caso o expositor necessite do trabalho dos menores de 16 anos de idade durante o período de realização 
do evento, deverá providenciar uma carta autorizada dos pais, com assinatura de ambos, com firmas 
reconhecidas, cópia do RG e CPF dos mesmos, certidão de nascimento ou RG do menor, além do contrato 
de trabalho firmado entre o expositor e o menor. 

 
10. Obrigações da organização do evento 
 

 Manter em funcionamento todos os serviços básicos durante o período de realização do evento, tais 
como: fornecimento de energia elétrica, banheiros, atendimento médico, limpeza de áreas comuns e 
serviços de controle, em conformidade com as normas deste Manual;  

 Orientar e prestar assistência permanente aos expositores e visitantes; 
 Disponibilizar ao expositor o estande conforme especificado no contrato de patrocínio; 
 Divulgar o evento; 
 Confeccionar e distribuir credenciais para acesso ao Evento. 

 
11. Obrigações dos expositores 
 

 Participar da EXPOSIÇÃO durante todo o período de realização, mantendo seu estande em perfeitas 
condições de funcionamento, desde a sua inauguração até o seu encerramento, ficando 
terminantemente proibido o seu fechamento parcial ou total antes dos horários previstos; 

 Credenciar profissionais qualificados para atendimento dos visitantes; 
 Solicitar os serviços adicionais para funcionamento do estande, utilizando os formulários específicos 

que compõem este Manual, enviando-os para os e-mails especificados e dentro dos prazos 
estabelecidos; 

 Providenciar equipamentos de prevenção e combate ao incêndio, caso algum equipamento que 
necessite ser mantido em funcionamento seja exposto; 

 Montar e decorar o estande dentro do prazo estipulado por este Manual. 
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NORMAS TÉCNICAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM 

As informações listadas a seguir foram elaboradas para a proteção e segurança durante os trabalhos de 
montagem, desmontagem e o período de funcionamento da EXPOSIÇÃO do 88º ENIC, oferecendo 
condições igualitárias para todos os expositores. Estas normas incluem as orientações fornecidas pelo 
Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention e devem ser seguidas por todos os expositores e por 
seus funcionários contratados. 
 
1. Utilização do Centro de Exposições 
  

Estrutura do pavilhão:  
 A carga máxima permitida nas áreas de feira é de 5t/m². Para Restaurantes, Praça de Alimentação, 

Auditórios ou Salas Multiuso o limite é de 500kg/m². Caso o expositor deseje expor materiais e 
equipamentos pesados, uma declaração escrita deverá ser enviada à Secretaria do Evento, 
especificando pesos, medidas e meios de transportes da carga, para fins de planejamento de 
alternativas em hipóteses de risco patrimoniais ou pessoais.  A responsabilidade por eventuais 
danos causados pelo descumprimento destes limites, será inteiramente do expositor; 

 Tensão: 110 volts em sua maioria e alguns pontos de 220 volts, com tomadas que seguem a nova 
legislação brasileira 2P/1T; 

 A altura máxima permitida dos estandes é de 4,50 m; 
 O espaço da EXPOSIÇÃO do 88º ENIC é climatizado, ficando a critério de cada expositor a 

instalação de ar-condicionado dentro do estande. 
O espaço de eventos e a Comissão Organizadora não fornecem adaptadores, extensões, réguas de energia 
ou filtros de linha e não se responsabilizam por equipamentos que venham a ser danificados em função da 
não compatibilidade da voltagem do equipamento com o ponto de eletricidade. 

 

Para a utilização do espaço físico da EXPOSIÇÃO do 88º ENIC, deverão ser respeitadas as seguintes 
normas: 

 Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas para consumo dentro das salas e auditórios, 
inclusive no período de montagem e desmontagem; 

 É proibido amarrar, fixar, apoiar ou pendurar qualquer componente ou produto exposto à 
estrutura, telhado, paredes, divisórias ou portas do espaço de eventos; 

 O piso não poderá, em hipótese alguma, ser demarcado, pintado, colado, furado ou escavado; 
 É proibida a montagem de estruturas metálicas diretamente no piso do Centro de Convenções. 

Qualquer estrutura deste tipo deverá ser colocada sobre uma forração que deverá ser 
providenciada pelo próprio expositor ou pela montadora por ele escolhida; 

 A fixação do carpete deverá ser feita com fita dupla-face de fácil remoção (3M – Ref. 4820 ou 
Cremer – Ref. 4880); 

 Somente será permitida a permanência de expositores e contratados no espaço de eventos nos 
horários previstos para montagem, realização do evento e desmontagem. Nos demais horários, 
apenas será permitida a permanência de pessoal de segurança, devidamente credenciado e 
identificado; 

 Em caso de utilização de equipamentos sonoros, o volume não poderá exceder ao som da voz 
humana, sendo vedada à amplificação para emissão de mensagens promocionais ou atrativos 
musicais de qualquer natureza; 

 Danos ou avarias como furos, rasgos, estragos na pintura, vidros quebrados, etc., terão pena de 
indenização ao dano provado. 
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2. Normas de montagem 
 

A decoração interna dos estandes é de livre escolha do expositor, desde que observadas algumas 
limitações: 

 É obrigatória a construção de paredes divisórias em todo o perímetro limítrofe com outros 
estandes, com altura mínima de 2,20 m, a partir do piso; 

 Os estandes e qualquer outra montagem deverão obedecer a um recuo mínimo de: 
o  0,50m das paredes 
o 1,20m dos extintores, não impedindo o livre acesso a eles em hipótese alguma; 
o 4m de postos de serviços de telecomunicação, área de alimentação, sanitários, posto 

médico, escadas, elevadores ou em locais que impeçam ou dificultem o livre acesso à tais 
instalações; 

 Os acessos às saídas de emergências não poderão ser obstruídos em nenhum momento; 
 O trabalho de decoração deve ser feito no interior do estande e o material ou entulho não deve 

ser colocado nos corredores; 
 A retirada e colocação de painel ou qualquer outro elemento da montagem básica só poderá ser 

feita por pessoal especializado da montadora oficial ou montadora contratada pelo expositor, 
visto que qualquer material faltoso ou danificado será cobrado do expositor; 

 Sob nenhum pretexto o expositor poderá fixar nos tetos ou paredes do espaço de eventos 
cartazes, panos, tapeçaria, quadros, etc., utilizando-se de pregos, ganchos, percevejos ou 
qualquer tipo de material colante ou perfurante; 

 Os painéis divisórios do estande não poderão ser pintados ou neles colocar pregos, cola ou outro 
material que os danifique; 

 Para cada equipamento elétrico deverá ser solicitada 1 (uma) tomada independente. Por motivo 
de segurança, não é permitida a utilização de conexões múltiplas de qualquer natureza; 

 É obrigatório o uso de rampa para facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais em 
estandes com piso elevado; 

 As ferramentas utilizadas na montagem são de responsabilidade de cada montadora contratada; 
 As docas deverão ser utilizadas exclusivamente para carga e descarga de mercadorias e 

equipamentos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a guarda de qualquer tipo de carga nestes 
locais; 

 O acesso de caminhões e outros veículos para carga e descarga de material, nas etapas de 
montagem e desmontagem, somente será permitido até 1 hora antes do enceramento do horário 
de montagem/desmontagem, para que estes veículos possam se retirar, rigorosamente, na hora 
estipulada para encerramento das atividades. Atrasos na remoção dos veículos ou permanência 
dos mesmos no pátio/estacionamento do hotel durante a realização do evento acarretarão custos 
adicionais.  

 
PROJEÇÃO VERTICAL  
 

 A altura máxima permitida para montagem de estandes é de 4,50 m; 
 No caso de estandes que utilizarem piso elevado, próximo de áreas onde possa haver qualquer 

tipo de circulação, este piso não poderá ultrapassar 0,20m de altura. 
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CONSTRUÇÕES COM MATERIAL ESPECIAL 
 

ALVENARIA 
São vetadas quaisquer construções (pisos, paredes, etc.) em alvenaria ou similares. 
 

MADEIRA 
É permitida a construção de paredes de madeira, devendo as mesmas estar pré-montadas e lixadas. 
Pintura só será permitida para a realização de retoques finais.  
Após o término dos serviços a montadora contratada deverá entregar o local limpo, conforme recebido. 
 

VIDRO 
Montagem de paredes em vidros deverão seguir medidas criteriosas de segurança. A altura máxima para 
paredes montadas com painéis de vidro simples é de 3m, devidamente sinalizados. Acima desta altura, 
somente serão permitidas paredes montadas com painéis de vidro que contenham aplicação de película 
de segurança tipo “Insulfilm” ou paredes montadas, preferencialmente, a substituição do vidro por 
painéis de policarbonato ou acrílico. 
 

FERRO, MODULAR DE ALUMÍNIO OU SIMILAR  
Não será permitida a fabricação de estruturas de ferro dentro do Centro de Exposições, devendo as 
mesmas serem preparadas nas oficinas das montadoras e chegarem ao pavilhão da Feira pré-montadas, 
acabadas e pintadas. 
Todos os elementos estruturais das montagens modulares deverão oferecer plena segurança de 
sustentação ao conjunto construtivo.  
É vetado o uso de pinos ou demais peças de madeira para junção ou travamento de travessas de alumínio 
ou similar ou de quaisquer outros tipos de elementos de montagem. 
 

JARDINS E ACABAMENTOS 
Jardins, flores e plantas ornamentais serão permitidos quando contidos em vasos, cestos ou outros 
recipientes, desde que não seja usada terra solta, areia ou pedras para execução de jardins diretamente 
sobre o piso do Centro de Convenções e mediante aprovação prévia do projeto, discriminando o material 
a ser utilizado. 

 
PROIBIÇÕES 
 

 É expressamente proibida a utilização de materiais ou substâncias de fácil combustão, exalação de 
gases tóxicos ou liquefeitos, fumaça ou gordura, bem como a utilização de explosivos de qualquer 
natureza, confetes, serpentinas, sky paper e produtos semelhantes; 

 É proibido o funcionamento de motores de combustão interna no interior do pavilhão;  
 É proibida a utilização de produtos derivados de petróleo ou derivados químicos sobre os pisos do 

pavilhão e interligação; 
 É proibida a utilização, nos estandes, de fogão, fogareiros ou semelhantes que utilizem botijões de gás, 

GLP, balões ou qualquer outro elemento que possa provocar incêndio e/ou explosão. Somente será 
permitida a utilização de utensílios que funcionem por alimentação elétrica. 

 
HIDRANTES E CAIXAS DE ENERGIA 
 

O expositor deverá garantir no projeto que, durante a montagem, utilização e desmontagem de seu 
estande, as caixas de energia, os hidrantes e os equipamentos contra incêndio fiquem totalmente 
desobstruídos, garantindo o livre acesso em caso de situações emergenciais. 
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3. Infraestrutura 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

As instalações elétricas devem ser feitas de acordo com as normas de segurança, evitando fios 
pendurados ou mal fixados. A responsabilidade por danos é de inteira responsabilidade da montadora, 
porém a organização se reserva ao direito de fiscalizar, com pessoas habilitadas, todos os serviços 
executados, e de não aceitar instalações inadequadas. 
 

Cada 9m² de estande terá o fornecimento de até 1 kVA de energia por dia. Caso haja interesse em 
contratar consumo de energia extra, o mesmo deverá ser solicitado através do FORMULÁRIO III (Pág. 18) 
para o e-mail montadora@email.com.br, para cobrança de taxa e providências.  
 

Após o término diário das atividades, todos os circuitos de energia elétrica deverão ser desligados, com 
exceção dos equipamentos que realmente necessitem ficar ligados. Nesse caso, o hotel deverá ser 
informado pontualmente. 
 

As ligações de equipamentos eletrônicos, como computadores, impressoras, som e similares, nos 
estandes deverão seguir as normas de segurança. Tais equipamentos deverão, ainda, estar ligados em 
estabilizador tipo “no-break”, sendo que, na sua falta, o expositor assumirá responsabilidade exclusiva 
por eventuais danos aos equipamentos. 
 

Necessidades elétricas especiais ou equipamentos pesados deverão ser submetidos à apreciação e 
aprovação do local de realização do evento. 
 

MONTAGEM 
 

Não serão disponibilizados materiais de apoio para instalação dos estandes (extensões, painéis, mesas 
extras, toalhas, cabos, carrinhos, escadas ou similares). 
 

Durante o horário de realização do evento, não serão permitidas obras no estande. Caso sejam 
imprescindíveis, terão que ser realizadas mediante autorização da organização do evento, que 
determinará o horário conveniente, de acordo com as normas de segurança. Não será permitido acesso 
fora dos horários estipulados. 
 

Qualquer dano causado ao material locado da montadora oficial será de inteira responsabilidade do 
expositor (conserto ou reposição).  

 
4. Serviço de internet 
 

Para contratação de internet para seu estande, entre em contato com o Recanto Cataratas, via e-mail: 
eventos@recantocataratasresort.com.br.  

 
5. Desmontagem 
 

A retirada do material exposto, bem como móveis, equipamentos, decoração e utensílios de propriedade 
dos expositores, somente será permitida ao término da EXPOSIÇÃO, conforme cronograma.  

A retirada de pequenos volumes, que não necessitem de desmontagem ou transporte especial, deverá 
ser realizada, pelo expositor ao final das atividades no dia 13/05/2016, entre as 19h e 20h.  

A desmontagem das estruturas por parte das montadoras será realizada no dia 14/05/2016, das 08h as 
18h. 
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Recomendamos que um funcionário do expositor permaneça no estande até que todos os materiais e 
equipamentos de propriedade do expositor sejam retirados. Não nos responsabilizamos por objetos e/ou 
materiais deixados no estande ou no pavilhão. 

 
6. Serviços extras 
 

6.1 Serviços a serem contratados diretamente com o Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention:  
 Ramal telefônico; 
 Internet; 
 Serviços de alimentos e bebidas; 
 Garçom. 

 

Contato:  
Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention – A/C Departamento de Eventos 
Av. Costa e Silva, 3500 – Alto do São Francisco  
CEP: 8563-000 – Foz do Iguaçu – Paraná  
Tel.: (55-45) 2102-3000 | www.recantocataratasresort.com.br | eventos@recantocataratasresort.com.br 
 
6.2 Serviços a serem contratados diretamente com a montadora de estandes:  

 Extras de montagem; 
 Personalização do estande; 
 Itens de decoração e mobiliário para estande; 
 Locação de transformadores; 
 Banners, painéis e adesivos; 
 Equipamentos: aparelhos de TV, computador, notebook, impressora, etc.; 
 Consumo de energia elétrica excedente. 

 
 

Contato Montadora Oficial:  
Stand Solutions - F.E.A. Estandes e Eventos Ltda. – A/C Cecília 
Rodovia das Cataratas, 3527 - Carimã  
CEP: 85853-000 – Foz do Iguaçu – Paraná 
Tel.: (45) 3529-0011 | www.standsolutions.com.br | comercial@standsolutions.com.br 
 
6.3 Serviços a serem contratados diretamente com a Celebra Eventos:  

 Recepcionista; 
 Carregador; 
 Limpeza; 
 Serviço de vigilante. 

 
Contato:  
Celebra Administração de Eventos – A/C Nyara Gomes 
Av. Juscelino Kubitschek, 3705 - Vila Portes  
CEP: 85865-000 - Foz do Iguaçu - PR 
Tel.: (55-45) 3528 6700 | www.celebraeventos.com.br | expoenic@celebraeventos.com.br 
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FORMULÁRIO I – TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Obrigatório a todas as empresas expositoras. 

PRAZO FINAL PARA DEVOLUÇÃO DESTE FORMULÁRIO: 25 de abril de 2016 
Encaminhar este formulário à Celebra eventos, através do e-mail: expoenic@celebraeventos.com.br 
 

A empresa expositora _______________________________________________________________, 

representada por _______________________________________________________________, declara 

ter lido o presente Manual do Expositor e responsabiliza-se pelo cumprimento do regulamento, 

procedimentos e normas técnicas nele descritos, bem como conservar o espaço locado para que o mesmo 

seja mantido em bom estado de funcionamento, providenciando o reparo ou substituição de móveis, 

equipamentos e utensílios eventualmente danificados. A empresa expositora declara ainda, assumir 

responsabilidade por repassar todas orientações aqui contidas às empresas prestadoras de serviço 

contratadas para viabilizar sua participação no 88º Encontro Nacional da Indústria da Construção – ENIC 

2016, em todo o seu período de montagem, realização e desmontagem. 
 

No término do contrato, todos os espaços e montagens recebidas, bem como o salão e áreas de apoio, 

serão restituídos nas mesmas condições em que me foram apresentados, ressalvadas as deteriorações 

naturais de uso regular. 
 

Razão Social:  

CNPJ:  I.E.:  

Nome Fantasia:  Nº do Estande:  

Responsável:  

E-mail:  

Telefone: (        ) Cel: (        ) 

Endereço:  

Cidade:  UF:  CEP:  

 

Data: _____________ de ___________________________________________ de ___________________  
 
Nome Legível: _________________________________________________________________________ 

Assinatura/Carimbo: ____________________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO II - CREDENCIAMENTO DE EXPOSITORES (ATENDIMENTO NO ESTANDE) 

Obrigatório a todas as empresas expositoras. 

PRAZO FINAL PARA DEVOLUÇÃO DESTE FORMULÁRIO: 25 de abril de 2016 
Encaminhar este formulário à Celebra eventos, através do e-mail: expoenic@celebraeventos.com.br 
 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  Nº do Estande:  

Responsável:  

E-mail:  

Telefone: (        ) Cel: (        ) 

 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAL DE ATENDIMENTO AO ESTANDE (FUNCIONÁRIOS EMPRESA EXPOSITORA) 

Nome da empresa para constar no crachá (até 16 caracteres): __________________________________  
 

NOME COMPLETO 
NOME PARA CRACHÁ 

(Até 16 caracteres) 
RG 

   

   

   

   

   

 
Nota1: A quantidade de credenciais solicitadas deverá ser a mesma concedida por sua Cota de Patrocínio 
(Cota Bronze/Prata: 2 credenciais | Cota Ouro: 3 credenciais | Cota Diamante: 5 credenciais); 
Nota 2: As credenciais de expositor deverão ser retiradas a partir do dia 10/05/2016 no Atendimento ao 
Expositor, localizada no Espaço de Eventos do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, das 08h 
as 18h; 
Nota3: Formulário referente apenas as credenciais de serviço. As credenciais de inscrições plenas deverão 
ser retiradas na Secretaria do Evento, a partir das 10h do dia 11/05/2016; 
Nota 4: O credenciamento de expositor não dá direito ao Material do Participante. 
 
 
Data: ______ / ______ / ____________ 
 
Nome Legível: _________________________________________________________________________ 

Assinatura/Carimbo: ____________________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO III – CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES (SERVIÇOS DE APOIO) 

Formulário necessário apenas caso o expositor contrate serviços de apoio (recepcionistas, 
limpeza, segurança, carregadores, etc.) de outro fornecedor, que não o oficial do evento. 
 

PRAZO FINAL PARA DEVOLUÇÃO DESTE FORMULÁRIO: 25 de abril de 2016 
Encaminhar este formulário à Celebra eventos, através do e-mail: expoenic@celebraeventos.com.br 
 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  Nº do Estande:  

Responsável:  

 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAL 

NOME COMPLETO 
NOME PARA CRACHÁ 

(Até 16 caracteres) 
NOME DA EMPRESA 
(Até 16 caracteres) 

SERVIÇO A SER  
PRESTADO 

    

    

    

    

    

    
 

CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS (PERÍODO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

MARCA MODELO PLACA CONDUTOR 

    

    
 

Nota1: Formulário exclusivo para Prestadores de Serviço de empresas contratadas pelo expositor; 
Nota 2: Para funcionários que realizarão o serviço de segurança, deverão ser anexados ao formulário de solicitação 
os seguintes documentos: Cópia de cédula de identidade e Carta de apresentação (papel timbrado da empresa 
contratada). Os seguranças devem estar uniformizados e em hipótese alguma poderão portar qualquer tipo de arma; 
Nota 3: Caso seja necessário, utilize folha complementar em papel timbrado; 
Nota 4: As credenciais de expositores deverão ser retiradas a partir do dia 10/05/2016 no Atendimento ao Expositor, 
localizada no Espaço de Eventos do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, das 08h as 18h. A entrega das 
credenciais de funcionário de Montadoras Não Oficiais será realizada por Coordenadora de Eventos da Celebra 
Eventos que estará acompanhando a montagem a partir das 08h do dia 09/05; 
Nota 5: A permanência de veículos no estacionamento do hotel durante o período de realização do evento será 
cobrada conforme especificado neste Manual. 
 

Data: ______ / ______ / ____________ 
 

Nome Legível: _________________________________________________________________________ 

Assinatura/Carimbo: ____________________________________________________________________ 



 

 
19 

FORMULÁRIO IV - SOLICITAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA E KVA EXTRA 
 
Formulário necessário apenas caso o expositor deseje contratar kVA extra ou necessite de 
pontos de energia extra. 
 
PRAZO FINAL PARA DEVOLUÇÃO DESTE FORMULÁRIO: 25 de abril de 2016 
Encaminhar este formulário à Stand Solutions, através do e-mail: comercial@standsolutions.com.br  
 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  Nº do Estande:  

Responsável:  

 
Solicitamos a seguinte demanda extra: 
 

ITEM EQUIPAMENTO (S)              QUANTIDADE 

Ponto de energia 127 Volts   

Ponto de energia 200 Volts   

Consumo extra de kVA   

 
Nota 1: Cada estande tem uma tomada comum de 127 ou 220 Volts, a cada 9m²; 
Nota 2: Sugerimos que os expositores providenciem adaptadores para tomadas (novo padrão brasileiro: 
plug 2P + T) para seus aparelhos próprios, pois muitos aparelhos ainda não possuem esse padrão; 
Nota 3: Cada expositor tem direito ao consumo de 1 kVA/dia/9m². 
 
 
 
 
Data: ______ / ______ / ____________ 
 
Nome Legível: _________________________________________________________________________ 

Assinatura/Carimbo: ____________________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO V - TERMO DE AUTORIZAÇÃO - MONTADORA NÃO OFICIAL 
 

Formulário necessário caso o expositor contrate Montadora de Estandes, que não a oficial 
do evento. É indispensável o envio do Projeto Arquitetônico do Estande e ART em anexo. 
 

PRAZO FINAL PARA DEVOLUÇÃO DESTE FORMULÁRIO: 11 de abril de 2016 
Encaminhar este formulário à Stand Solutions, através do e-mail: comercial@standsolutions.com.br  
 

O EXPOSITOR, _________________________________________________________, representado por 

________________________________________________________________ autoriza a MONTADORA 

DE ESTANDES, _______________________________________________________________, a prestar 

serviços no estande nº ___________, com área de ____________, e declara solenemente neste ato e por 

este instrumento o integral compromisso e responsabilidade pela montagem de seu estande no 88º 

Encontro Nacional da Indústria da Construção – ENIC 2016, de acordo com as Normas para as 

montadoras de estandes e regulamentos conforme o Manual do Expositor.  
 

O EXPOSITOR declara, ainda, assumir total responsabilidade pela contratação da empresa montadora, 
isentando o SINDUSCON PR – Sindicato da Industria da Construção Civil no Estado do Paraná de quaisquer 
responsabilidades.  
 

Dados do Expositor: 

Razão Social:  

CNPJ:  I.E.:  

Nome Fantasia:  Nº do Estande:  

Responsável:  

E-mail:  

Site Oficial:  

Telefone: (        ) Cel: (        ) 

Endereço:  

Cidade:  UF:  CEP:  
 

Dados da Montadora Não-Oficial: 

Razão Social:  

CNPJ:  I.E.:  

Nome Fantasia:  

Responsável:  

E-mail:  

Site Oficial:  

Telefone: (        ) Cel: (        ) 

Endereço:  

Cidade:  UF:  CEP:  

 
 Data: ______ / ______ / ____________ 
 
__________________________________                                _______________________________ 
       Expositor   (Carimbo e assinatura)                           Montadora (Carimbo e assinatura) 


